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ACÓRDÃO Nº : 411/2010
PROCESSO Nº : 2009/6150/500078
REEXAME NECESSÁRIO : 2.929
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ELIZEU BORGES DE ANDRADE - ME
INSC. ESTADUAL : 29.065.954-0

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de 
Registro de Notas Fiscais de Saída e Ausência de Lançamentos de Notas Fiscais de 
Entradas. Não Juntada de Vias dos Documentos Fiscais – é nulo o auto de infração 
que não se encontra acompanhado de todos os documentos comprobatórios do 
ilícito praticado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração e extinto sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos 
os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 8 dias do mês 
de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha  

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal em dois contextos. No 
primeiro, na importância de R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais), por deixar 
de registrar nos livros próprios notas fiscais de saídas referentes ao exercício de 
2007. No segundo, na importância de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), por deixar 
de registrar em livro próprio notas fiscais de entradas, conforme constatado através 
de Relatório ATM, referente a período de 01/01/2009 a 30/11/2009. 

Intimado por via postal, o contribuinte não comparece aos autos, sendo 
lavrado termo de revelia às fls. 07. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para juntada de 
documentos comprobatórios dos ilícitos apontados na peça inicial.

           O autor do procedimento junta documento e emite parecer às fls. 11/12.

           A julgadora de primeira, considerando a não juntada dos documentos que 
comprovem o ilícito fiscal em ambos os contextos e, entendendo que no 4 deveria 
ter sido cobrado o imposto ao invés de multa formal, julga nulo o auto de infração 
sem análise do mérito.
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A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância, para julgar nulo o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte não se manifesta.

Em despacho de fls. 22, a Chefe do CAT, considerando que os créditos 
tributários reclamados nos contextos 4.1 e 5.1 foram julgados nulos, que cientificado
da decisão de primeira instância a autuada não se manifesta, que o valor das 
parcelas de créditos tributários considerados inexigíveis superam o valor de alçada, 
submete o feito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo 
único, do Art. 58 da Lei 1.288/01, encaminhando-o para julgamento pelo COCRE.

Relatado e analisado o presente processo, que exige multa formal pela falta 
de registro de notas fiscais de saídas, conforme apurado no levantamento 
comparativo de saídas e, de aquisição de mercadorias, conforme consta do relatório 
do ATM – Administração de Trânsito de Mercadorias. Em ambas as situações o 
autor do procedimento não junta documentos comprobatórios dos ilícitos praticados, 
contrariando desta forma o previsto no Artigo 35, inciso IV da Lei 1.288/2001, senão 
vejamos:
                                                   .....................................................................................
  

         Art. 35. O Auto de Infração:

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar
............................................................................................

Além disso, no contexto 4, verifica-se que o levantamento comparativo das 
saídas registradas com documentário emitido relaciona omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, o que ensejaria na cobrança do imposto, como já apontado 
pelo julgador de primeira instância. Também, não podendo deixar de observar que a 
infração e penalidade descritas nos campos 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15 não foram 
impressas no auto de infração (fls. 02/03).  

Desta forma, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância 
quando julgou nulo o auto de infração.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração e extinto o processo sem 
julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


